Agendapunt 10.1

Wijzigingen Statuten

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk V, artikel 1, 1a, 1b, 1c, 1d en artikel 3
 Hoofdstuk V, artikel 8 lid 10

Toelichting
Tijdens de bondsvergadering van 2 februari 2019 is een bestuursnotitie met als onderwerp
bestuurlijke vernieuwing aangenomen. Hiermee heeft de bondsvergadering goedkeuring
gegeven voor de richting zoals beschreven in de notitie en het verder uitwerken van de
wijzigingsvoorstellen die zijn gedaan in het adviesrapport van de werkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing. Hieronder de voorstellen tot statutenwijziging die nodig zijn voor de
bestuurlijke vernieuwing.
1. Wijzigingen m.b.t. regiomanager
Hieronder wordt eerst de tekst uit het adviesrapport van de werkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing weergegeven.
Regioteams
Elke regio krijgt een regioteam, gecoördineerd door een regiocoördinator, om de
uitvoering van het landelijke operationele beleid op te pakken. De taken zijn gerelateerd
aan thema’s als: organiseren lokale competities, verenigingsondersteuning,
talentontwikkeling en marketing.
Aangezien het gaat om de uitvoering van landelijk beleid is het wenselijk om de
aansturing centraal te regelen. De regiocoördinatoren hebben een uniform
functieprofiel2 en worden net als het regioteam centraal aangesteld door het bureau. De
regiocoördinator en het regioteam krijgen de verantwoordelijkheid over een aantal
duidelijke, afgebakende taken maar het uiteindelijk mandaat over de uitvoering zal op
het bureau blijven liggen.
Het regioteam kan per regio op maat worden vormgegeven qua functies en taken, zodat
er kan worden ingespeeld op de lokale uitdagingen. Deze invulling zal in overleg tussen
bureau, regiocoördinator en regio worden bepaald.
Deze wijziging betekent dat de huidige functie van regiomanager verdwijnt en dat de
regiocoördinator volledig wordt losgekoppeld van het formele besluitvormingsproces. De
transitie van de huidige situatie met de huidige mensen en functies naar de nieuwe
situatie moet nader worden uitgewerkt.
Gevraagd besluit
Hieronder vindt u de aangepast statuten die bovengenoemde advies effectueren. Het
bestuur vraagt toestemming voor het schrappen van de functie van regiomanager en de
statutaire taken over te dragen aan de bondsdirecteur en de coördinerende taken over

te dragen aan de regiocoördinator. Er hebben de afgelopen periode gesprekken
plaatsgevonden met de regiomanagers over deze transitie.
2. Wijzigingen m.b.t. voorzitter Bondsvergadering
Hieronder wordt eerst de tekst uit het adviesrapport van de werkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing weergegeven.
Voorzitter Bondsraad
Om de afstemming tussen bestuur en Bondsraad beter te laten verlopen is het voorstel
om de voorzitter van het bestuur tevens de voorzitter van de Bondsraad te laten zijn.
Hierdoor is de afstemming beter waardoor het bestuur kan anticiperen op de
verwachtingen van de bondsraad en is de agenda van de Bondsraad afgestemd op die
van het bestuur. De voorzitter doet dan niet mee aan stemmingen waardoor deze ook
echt als procesbegeleider kan functioneren en zich niet inhoudelijk in de discussie hoeft te
mengen.
Gevraagd besluit
Hieronder vindt u de aangepast statuten die bovengenoemde advies effectueren. Het
bestuur vraagt toestemming om de voorzitter van het bondsbestuur voortaan de
bondsvergadering te laten leiden.
3. Voorgenomen wijzigingen m.b.t. aantal afgevaardigden
Hieronder wordt eerst de tekst uit het adviesrapport van de werkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing weergegeven.
Verkleinen Bondsraad
De Bondsraad bestaat nu uit 32 leden waarvan meer dan 1/3 niet is benoemd door de
regio’s. Het tekort aan leden speelt al bijna 10 jaar. Aangezien de inschatting is dat op
korte termijn dit niet gaat veranderen is er gekozen om het aantal van de Bondsraad met
de helft te verminderen tot een aantal van 16 bondsraadsleden om zo weer een optimale
samenstelling te krijgen. De huidige verdeelsleutel blijft hierbij wel gehanteerd3. Door de
halvering worden de vergaderingen effectiever en is het makkelijker om de Bondsraad te
vullen. Hierdoor wordt deze druk verminderd waardoor de tijd gestoken kan worden in
het functioneren van de regioteams.
Gevraagd besluit
Het bondsbestuur vraagt de bondsvergadering om in te stemmen met het verkleinen van
het aantal afgevaardigden van 32 naar 16 leden conform de verdeling zoals aangeven in
de bijlage. Bij akkoord zal de statutaire aanpassing die hiervoor nodig is, voorgelegd
worden aan de bondsvergadering op hetzelfde moment waarop er nieuwe verkiezingen
zijn (maart 2020). In de bijlage is reeds een voorzet gedaan hoe deze aanpassing eruit zal
zien.

10.1.1 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 1, 1a, 1b, 1c, 1d en artikel 3

Wijzigingen m.b.t. regiomanager
Hoofdstuk V artikel 1 lid 3.
Organisatie
Artikel 1
3. Het Bondsbestuur benoemt per Regio een regiomanager, die deel uitmaakt van de
uitvoeringsorganisatie van Badminton Nederland.

Hoofdstuk V artikel 1a leden 3, 4 en 6.
Regiovergadering
Artikel 1a
3. De Regiovergadering wordt voorgezeten door de regiomanager bondsdirecteur dan wel
diens plaatsvervanger.
4. Buitengewone Regiovergaderingen worden gehouden:
a. wanneer de regiomanager bondsdirecteur zulks nodig acht;
b. wanneer een schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan aan de regiomanager
bondsdirecteur door ten minste een/tiende van de onder de Regio ressorterende
lid-verenigingen; het verzoek moet met redenen omkleed zijn en een opgaaf
bevatten van de te behandelen onderwerpen. De regiomanager bondsdirecteur is
verplicht om binnen een maand na ontvangst van het verzoek de Regiovergadering
bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die
bijeenroeping over te gaan op de wijze die is voorgeschreven in dit reglement.
6. Gerechtigd tot het doen van voorstellen ter behandeling op de vergadering zijn:
- de regiomanager bondsdirecteur;
- elk van de onder de Regio ressorterende lid-verenigingen;
- het bondsbestuur

Hoofdstuk V artikel 1b.
Toegang Regiovergadering
Artikel 1b
1. Recht van toegang tot de Regiovergaderingen hebben:
a. één gemachtigde van elke onder de Regio ressorterende lid-vereniging;
b. de regiomanager bondsdirecteur;
c. leden van het Bondsbestuur of door deze gemachtigde personen;
d. door de regiomanager bondsdirecteur of door vier onder lid a. genoemde
gemachtigden toegelaten personen;
e. (reserve-)afgevaardigden;

f.

kandidaat-afgevaardigden naar de bondsvergadering, voor de Regiovergadering
waarin hun (her)verkiezing aan de orde is.
2. a. Lid-verenigingen zijn verplicht een gemachtigde af te vaardigen naar de
Regiovergadering.
b. Lid-verenigingen hebben het recht een andere lid-vereniging die ressorteert onder
dezelfde regio aan te wijzen als gemachtigde van de betrokken lid-vereniging in de
Regiovergadering. Daartoe moet gebruik worden gemaakt van de stemkaart die de
Regiomanager bondsdirecteur de lid-vereniging voor elke Regiovergadering
toestuurt. Een lid-vereniging kan maximaal twee andere lid-verenigingen
vertegenwoordigen

Hoofdstuk V artikel 1c lid 2.
Besluitvorming Regiovergadering
Artikel 1c
2. De in lid 1 genoemde gemachtigden brengen namens hun lid-vereniging zoveel stemmen
uit als de lid-vereniging leden heeft. Hierbij is bepalend het aantal leden per 1 januari
volgens de ledenlijst die in januari door het Bondsbestuur wordt opgemaakt. Dit aantal
leden wordt vermeld op de stemkaart die de regiomanager bondsdirecteur de lidvereniging voor elke Regiovergadering toestuurt.

Hoofdstuk V artikel 1d.
Agenda Regiovergadering
Artikel 1d
1. De agenda van de Regiovergadering vermeldt in ieder geval:
a. behandeling van de notulen van de vorige vergadering;
b. behandeling van voorstellen, ingediend door de regiomanager bondsdirecteur;
c. behandeling van voorstellen, ingediend door onder de Regio ressorterende lidverenigingen
d. behandeling van voorstellen, ingediend door het bondsbestuur.
2. Voorstellen ter behandeling van andere dan de door de regiomanager bondsdirecteur
op de agenda geplaatste onderwerpen dienen ten minste een maand voor de
desbetreffende vergadering bij de regiomanager bondsdirecteur te zijn ingekomen

Hoofdstuk V artikel 3 lid 2.c en 8.a.
Bondsvergadering
Artikel 3

2. a. De afgevaardigden worden per regio gekozen door de Regiovergadering.
b. De per regio te kiezen afgevaardigden worden schriftelijk kandidaat gesteld door
een lid-vereniging of door ten minste vijfentwintig verenigings- of persoonlijke
leden, ressorterend onder de betrokken regio. Kandidaten moeten lid zijn van een
lid-vereniging ressorterend onder de regio waarvoor zij kandidaat zijn, en kunnen

slechts voor één regio kandidaat worden gesteld. Bij de kandidaatstelling moet een
schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat zijn gevoegd.
c. Alleen meerderjarige verenigingsleden van Badminton Nederland die na hun
verkiezing geen functie bekleden in het Bondsbestuur, de Reglementscommissie, de
Tuchtcommissie Badminton Nederland, of de Commissie van Beroep Badminton
Nederland of als regiomanager kunnen tot afgevaardigde worden gekozen.
8. a. Adviserende leden van de Bondsvergadering zijn:
- de ereleden en de leden van verdienste;
- de leden van het Bondsbestuur;
- de leden van de Financiële Commissie;
- de leden van de Commissie van Beroep Badminton Nederland;
- de leden van de Tuchtcommissie Badminton Nederland;
- de leden van de Reglementscommissie;
- de bondsdirecteur of zijn plaatsvervanger
- de regiomanagers
- de Ambassadeurs van Badminton Nederland.

10.1.2 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 8 lid 10

Wijzigingen m.b.t. voorzitter Bondsvergadering
Hoofdstuk V artikel 8 lid 10.
Leiding en besluitvorming
Artikel 8
3. De stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij met algemene stemmen wordt
besloten tot besluitvorming bij acclamatie. Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij
de voorzitter of een afgevaardigde een schriftelijke stemming gewenst acht.
4. Bij een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter uit de ter vergadering aanwezigen
een stembureau van drie personen, met dien verstande dat leden van het Bondsbestuur
geen zitting kunnen hebben in het stembureau. Een medewerker van het bondsbureau
wordt aan het stembureau toegevoegd. Het stembureau opent de stembiljetten en
beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem.
8. a. Over alle voorstellen wordt in volgorde van indiening gestemd, tenzij naar het
oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking
heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden
behandeld.
b. Wanneer op een voorstel een amendement is ingediend komt dit eerst in stemming.
Een amendement op een voorstel mag niet de strekking hebben het doel van het

voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de
voorzitter.
c. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is
vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van het amendement op
het voorstel.
9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat in de Bondsvergaderingen een
besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is
vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens
beslissend.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde wanneer een afgevaardigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. De Bondsvergadering wordt voorgezeten door een voorzitter die door de
Bondsvergadering uit zijn midden wordt gekozen voor drie jaar. Elke afgevaardigde kan
daartoe zichzelf of een ander lid kandidaat stellen, vooraf of ter vergadering. De
voorzitter treedt onmiddellijk na de verkiezing in functiede voorzitter van het
Bondsbestuur. De voorzitter kan de leiding van een Bondsvergadering tijdelijk aan een
andere afgevaardigde de vice-voorzitter van het Bondsbestuur overdragen. Indien de
voorzitter afwezig is zonder dat hij vooraf de leiding van de Bondsvergadering heeft
overgedragen, voorziet de Bondsvergadering zelf in haar leiding; tot dat moment
fungeert de oudste aanwezige afgevaardigde als voorzitter.
11. Tenzij anders is bepaald, vindt het bepaalde in dit artikel overeenkomstige toepassing
ten aanzien van vergaderingen van het Bondsbestuur, het Dagelijks Bestuur en
vergaderingen van commissies.
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